
ةيخضع أن فلبد بإخل ص الله إل إله ل قال من أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
الجنككة دخككول تعلككق كككثيرة نصو ص جاءت ثم ومن ةيستكبر ول الله لوامر

مجرد على ةيترتب ل الجنة دخول أن المعلوم ومن الله إل إله ل قول على
المككراد لكككن الجنككة ةيككدخلون ل ذلككك ومككع ةيقولونها المنافقين أن إذ قولها
اللككه أوامككر اتبككاع مككن العظيمة الكلمة هذه تقتضيه لما خاضعا قالها بمن

.  نواهيه واجتناب
العبككادة أنواع من شيء صرف ةيجوز ل أنه الكرةيمة الةية فوائد ومن طيب
أنككواع مككن شككيء ةيصككرف أن ةيجوز )) فل الله إل إله (( ل لقوله الله لغير

أن كلككه ةيجككب حج ول ركوع ول سجود ول نذر ول صلة ل الله لغير العبادة
 حقا المعبود هو لنه وجل عز لله ةيصرف

نن تعككالى قوله في الةية فوائد ومن  للنو لقنو ني نو ننننل ا ((  ئئ لكنوا نأ ئر نتننل ا ننننل ا نل ئت نه ئل آ
رر ئع نشل ا رن ئل لننو جج أن شككهادة تقتضيه بما كذبوا هؤلء أن]36)[الصافات:) نم

ل لهننم قيننل إذا كل اننوا((  فككالول الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل
قككالوا بمحمككد آمنككوا لهككم قيككل إذا )) والثككاني يسننتكبرون الله إل إله

اللككه إل إلككه بل ةيقومككوا ) فلككم) مجننون لشل اعر آلهتنل ا لتل اركنوا (( أإنل ا
ةيقككرن وجككل عككز واللككه بلى ؟ كذلك أليس الله رسول بمحمد ةيقوموا ولم

جم قككوله إلككى انظككر كككثيرة آةيككات فككي الكلمككتين هككاتين بيككن دائما نل نف نأ  ))
لروا نب ند نل ني جنو نقنن جل جم ا جم نأ له نء جم نمننل ا نجننل ا ئت نلنن جأ لم نينن له نء نبننل ا نن آ ئلينن نو نل جم ا جم نأ نلنن

لفنوا ئر جع جم ني له نل لسنو أن شككهادة إلى الشارة الول ففي]69)[المؤمنون:) نر
الله رسول محمد أن شهادة رسولهم ةيعرفوا أم الثاني وفي الله إل إله ل
ركنا الشهادتين هاتين وسلم عليه الله صلى النبي جعل أةيضا ولهذا طيب 

شننهل ادة خمننس علننى السلم ( بني فقال السلم أركان من واحدا
وإيتننل اء الصننلة وإقننل ام اللننه رسنننول محمد وأن الله إل إله ل أن

على كلها العبادة مبنى ولن الشهادتين هاتين لتلزم آخره ) إلى) الزكل اة
والمتابعككة الخل ص علككى العبككادة مبنككى أن إذ الشككهادتين بهككاتين الةيمان
الله رسول محمد وأن الله إل إله ل أن شهادة بها ةيتحقق الذةين

عن الستكبار ةيكفهم لم المستكبرةين هؤلء أن الكرةيمة الةية فوائد ومن 
(( أإنل ا قككوله مككن ؟ ةيؤخككذ أةيككن مككن بككالحق جاء فيمن قدحوا حتى الحق

حككتى الحككق تركككوا أن ةيكفهككم ) فلككم) مجننون لشل اعر آلهتنل ا لتل اركنوا
 به جاءوا فيمن وقدحوا هاجموا

ورثككت نعككم ؟ بككالحق جككاء فيمككن القككدح أعنككي الطرةيقة هذه ورثت وهل
المشبهة سموهم قبيح ووصف عيب بكل السنة أهل ةيسمون البدع فأهل
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مككن ذلككك أشككبه ومككا والعامككة والنككوابت والغثككاء والحشككوةية والمجسككمة
عككدوا نككبي لكل وتعالى سبحانه الله جعل ولكن القدح تفيد التي الكلمات

الصككفياء هؤلء فورث المجرمين من عدوا نبي متبع ولكل المجرمين من
الخلككق أشككقى الشككقياء هككؤلء وورث الرسككل وهككم الخلككق صفوة ورثوا
انتصككار شككدة الكرةيمككة الةيككة فوائد ومن طيب الرسل في ةيقدحون الذةين
)) آلهتنننل ا لتننل اركنوا (( أإنل ا قككالوا كيككف انظككر للهتهم المشركين هؤلء
فككي سككبق وقككد الجاهليككة وحميتهككم لهككا انتصككارهم شككدة على ةيدل وهذا

يستطيعنون (( ل اللهككة هككذه عككن قككال قككد تعالى الله أن ةيس سورة
تنصككرهم ل واللهككة ) فالصككنام) محضننرون جند لهم وهم نصرهم

 اللهة هذه لنصر محضرون جند وهؤلء
منهككا ) ةيسككتفاد) المرسلين وصدق بل الحق جل اء (( بل تعالى وقوله 

دةيككن فكككل بككالحق جككاء وسككلم عليككه اللككه صلى الله رسول أن أول فوائد
قككال وقد الله عباد معاملة أو الله بمعاملة ةيتعلق فيما الحق على مشتمل

وسككلم عليه الله صلى الرسول به جاء الذي القرآن وصف في تعالى الله
صككنفت لككو الكلمة ) هذه) أقنوم هي للتي يهدي القرآن هذا (( إن
شككيء كككل في أقوم هي للتي ةيهدي مدلولها استوعبت ما مجلدات عليها

تتبعككت أنك ولو تركا أو إةيجادا والمعاملت والخل ق والعبادات العقائد في
جميككع علككى منطبككق الوصككف هككذا أن لوجككدت تستطيع ما بقدر الشرةيعة

جاء بل ةيقول هنا شيء كل من أقوم الشرةيعة خصال كل الشرةيعة خصال
فككي جككور وإمككا الخبار في كذب إما والباطل الباطل هو الحق ضد بالحق

)) وعنندل صنندقل ا ربك كلمت (( وتمت تعالى الله قال ولهذا الحكام
الله صلى أنه وهو حق به جاء ما كونه غير آخر معنى بالحق لقوله وذكرنا

أنككه قككوله فككي صككاد ق وهو حق به جاء فما به جاء فيما صاد ق وسلم عليه
بكاذب وليس الله عند من

الصككلة عليككه الرسككول بككه جككاء مككا علككى الثنككاء الكرةيمة الةية فوائد ومن
اللككه صلى الرسول على والثناء ) بل) بل الحق جل اء (( بل لقوله والسلم

عنككد مككن وصككف مككن أن شك ول بالحق جاء بأنه وصفه حيث وسلم عليه
الحميدة والوصاف المناقب أعظم من هذا أن لشك بالحق جاء بأنه الله

وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي أن إلى الشارة الكرةيمة الةية فوائد ومن 
فتقتضككي للعمككوم أل ) فككإن) المرسلين (( وصدق لقوله الرسل آخر
النبيين خاتم بل الرسل خاتم أنه إلى بصرةيح وليس ةيشير وهذا رسول كل
نمل ا تعالى الله قال كما نن ((  دد نكل ا نمنن نح نبننل ا لم رد نأ نحنن جن نأ جم ئمنن لك ئل نجننل ا جن ئر ئكنن نل نو
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نل لسنو ئه نر نل نم ال نت نخل ا نن نو ييي ئب نن عظيككم مككدلول لهككا الةيككة]40)[الحزاب:) ال
ةيقككول أن السككيا ق مقتضككى وكككان النككبيين وخككاتم اللككه رسول ولكن قال

لكن النبيين وخاتم الله نبي ولكن ةيقول أو الرسل خاتم الله رسول ولكن
وصككف مككن أعلككى الرسككالة وصككف ) لن) اللننه رسنول (( ولكن قال

كككذلك وهككو نبي ول رسول ل بعده من ةيأتي لن ةيعني النبيين وخاتم النبوة
 رسول ول نبي ل بعده ةيأتي ولن الرسل أفضل والسلم الصلة عليه فهو

الرسككل من سبق من نصد ق أن علينا ةيجب أنه الكرةيمة الةية فوائد ومن 
أن نحكن علينكا فيجككب المرسككلين صككد ق وسكلم عليكه الله صلى نبينا لن

اللككه صككلوات محمككد فإمامنا المام متابعة المأموم على ةيجب لنه نصد ق
نتبعه أن علينا فيجب عليه وسلمه

بككه أخككبروا السككابقين الرسككل أن إلى الشارة الكرةيمة الةية فوائد ومن 
به أعلموا السابقين الرسل أن شك ) ول) المرسلين (( وصدق لقوله

جذ تعالى قوله فدليله الول أما به بشر عيسى آخرهم وأن ئإ نو نذ ((  نخ له نأ نل ال
نق نثل ا نن ئمي ييي ئب نن نمل ا ال جم نل لك لت جي نت جن آ رب ئم نتل ا رة ئك نمنن جك ئح نم نو جم لثن لك نء دل نجنل ا لسنننو نر

دق يد نص نمل ا لم جم ئل لك نع نن نم لن ئم جؤ لت ئه نل له ئب نن لر لصنن جن نت نل نل نو جم نقننل ا لتنن جر نر جق نأ جم نأ لت جذ نخنن نأ نو
نلى جم نع لك ئل ئري نذ جص للنوا ئإ ننل ا نقل ا جر نر جق نل نأ لدوا نقل ا نه جشنن ننننل ا نفل ا نأ جم نو لكنن نع نن نم ئمنن

نن ئدي ئه نشل ا عليككه اللككه صككلى محمد بذلك المراد فإن]81عمران: )[آل) ال
هككذا بمقتضى به ةيؤمنوا أن عليهم فكان معهم لما مصدقا جاء فإنه وسلم
كككان فمككن جماعة صلوا النبياء صلى حيث المعراج ليلة إلى وانظر العهد

أنككه علككى ةيككدل ممككا وسككلم عليككه الله صلى محمد إمامهم كان ؟ إمامهم
طيب الصلة فو ق التي المامة تقتضي الصلة في المامة فإن أفضلهم

أةيضككا ) وفيككه) الليننم العننذاب لذائقنو (( إنكم تعككالى اللككه قال ثم 
بككأنه وصفوه حيث وسلم عليه الله صلى للرسول المكذبين هؤلء تناقض
خبكط ةيتخبطون فهم شاعرا ةيكون أن ةيمكن ل المجنون لن مجنون شاعر

شككاعر ةيقككول بعضككهم أن أي مقسككم الكلم بأن مدع ةيدعي أن إل عشواء
لنهم به ةيقولوا لم كانوا وإن للجميع القول ونسب مجنون ةيقول وبعضهم
بين ةيجمع منهم القائل كان إن لكن وجه فله ذلك مدع ادعى إذ به راضون

). ) الليم العذاب لذائقنو (( إنكم قال طيب تناقض فقد الوصفين
ول ذاتككه فككي لككه قسككيم ل واحككد اللككه ان ةيقولككون ...المتكلمون: الطالب

 الله ال الختراع على قادر ل ةيقولون أنهم وذكرنا له شبيه
 عندهم التوحيد كل ما الله إل إله ل : ةيفسرون الشيخ

 ذاته في :واحد الطالب
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وواحد له شبيه ل صفاته في وواحد له قسيم ل ذاته في واحد : أنه الشيخ
على القادر هو الله إل إله لل الخا ص التفسير لكن له شرةيك ل أفعاله في

 الختراع
 الله ال إله  ل.. التوحيد كلمة...: الطالب
الشككياء هككذه عنككدهم التوحيككد ؟ عنككدهم التوحيد هو ما لكن ل : ل الشيخ
بهككذا اللككه إل إلككه ل فسككروا ثككم الثلثككة الشياء هذه في الله توحيد الثلثة

معناهككا أن ةيقتضككي بمككا ففسككروه الختراع على قادر بأنه الخا ص المعنى
. الربوبية توحيد

الكلمككة هككذه اللككه إل الخككتراع على قادر ل هؤلء لقول :بالنسبة الطالب
سككبحانه اللككه إل ليككس ابتككداء ةيخلككق الككذي صحيحة؟ أليست ذاته حد في

؟ أصلها باطلة كلمة أنها قلنا ونحن وتعالى
قككادر ل قككولهم الباطككل وليككس بهككذا الله إل إله ل تفسير : الباطل الشيخ

هككو بهككذا اللككه إل إلككه ل تفسككيرهم لكككن صحيح هذا الله إل الختراع على
 الن افهمت الباطل

 التسهيل؟...: الطالب 
صكرةيحة تنطقهكا ل محققكة الثانيكة بكالهمزة تنطكق أل : التسكهيل الشكيخ
 أإنا فتقول

...: الطالب
بخفة مشيت كأنك ةيعني أإنا بسرعة ماشي ةيعني تسهيل ل : ل الشيخ

...: الطالب
.  : نصف الشيخ 

...هؤلء من  خير...وسلم عليه الله صلى النبي قال ما...: الطالب
جملككة مككن وهذا بالمعنى منهم وأفهم هؤلء من خير أنهم شك : ل الشيخ

وسككلم عليككه اللككه صككلى النككبي قاتلهم الذةين المشركين أن عليهم ةيرد ما
. الله إل إله ل بمعنى منكم أعلم كانوا

 حق معبود ول بحق معبود : ل الطالب
بحككق وصككارت الخككبر جككاء مككا بحق معبود ل قلنا إذا الفر ق : اةيش الشيخ
الله هو الخبر هذا على ةيكون الله إل بحق ةيعبد أحد ل ةيعني بمعبود متعلقة

فكي إل تعمككل ل للجنكس النافيكة ل لن النحككو قواعكد علككى مشكككل وهذا
بمعبود متعلقة تكون ل له خبر حق صارت حق معبود ل قلنا وإذا النكرات

صككحيح هككو ما وهذا الله إل موجود معبود ل تقدةيره في قال بعضهم ولهذا
معبككود ل نقككول أن الصككحيح لكككن الله سوى ةيعبد موجود فيه لنه ؟ لماذا
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إل حككق معبود ل الخبر هي قائم تكون زةيد إل قائم أحد ل قلت لو كما حق
عرفت. الله

لننذائقنو (( إنكم تعككالى اللككه قككال الرجيككم الشككيطان مككن بككالله أعككوذ
الدرس مبتدأ ) هذا) تعلمنون كنتم مل ا إل تجزون ول الليم العذاب

 المناقشة وال
 :الفوائد الطالب
 الفوائد : أخذنا الشيخ

ل كمككا الجملة ) هذه) الليم العذاب لذائقنو (( إنكم تعالى الله قال 
)) (( لنذائقنون وقككوله اللم والثككاني إن أحدهما بمؤكدةين مؤكدة ةيخفى

منككه تحككذف المضاف لن الضافة أجل من منها النون وحذفت الخبر هي
وقككوله مفككردا كككان إن التنككوةين منككه وةيحككذف جمع أو مثنى كان إن النون

ومنككه مفعككل بمعنى تأتي وفعيل المؤذي بمعنى هنا الليم ، الليم العذاب
الشاعر قول

" هجنوع وأصحل ابي تؤرقني     السميع الداعي ريحل انة أمن"  
لننذائقنو (( إنكم وقككوله المسككمع بمعنككى السميع الداعي رةيحانة أمن 

العككذاب بهككذا توعككدوا هككؤلء لن اليقيككن حق فيه ) هذا) الليم العذاب
نأ ى تعككالى قككال كما النار رأوا ثم اليقين علم هو بالعذاب وتوعدهم نر نو  ))

نن لمنننو ئر جج لم جل نر ا ننننل ا نننننوا ال نظ جم نف لهنن نن نهننل ا نأ لعنو ئق ننوا جم لم نلنن لدوا نو ئجنن نهننل ا ني جن نع
ففل ا ئر جص لننذائقنو (( إنكم لهم قيل ثم اليقين عين  وهذا]53)[الكهف:) نم
المراتككب هككؤلء وعيككد فككي فككاجتمع اليقين حق وهذا))  الليم العذاب

)) الليننم العذاب لذائقنو (( إنكم وقوله  والحق والعين العلم الثلث
لن الخطاب إلى الغيبة من ؟ أةين إلى أةين من التفاتا فيه إن المؤلف قال

ليككس الغائب النسان عن تحدثت إذا فإنك وأوقع أبلغ ذلك بمثل الخطاب
ففائككدة إذن طيككب بككه توعككدته بمككا مباشككرة النسككان خككاطبت إذا كمككا

لنهككم عليهككم الوعيككد هككذا وقع شدة هو التنبيه إلى بالضافة هنا اللتفات
(( إنكم الغككائب عككن التحككدث عنككه ةيتحككدث ولككم مباشككرة بككه خوطبككوا
لنككه بككالله والعيككاذ جهنككم عككذاب بككه ) والمراد) الليم العذاب لذائقنو

ذكرهككا عظيمككة بأنواع العذاب هذا إةيلم عن وجل عز الله أخبر وقد مؤلم
في كثيرا شيئا وسلم عليه الله صلى النبي منها وذكر كتابه في تعالى الله

 السنة
هككذا من تجزون ما ) ةيعني) تعملنون كنتم مل ا إل تجزون (( ومل ا قال 

 تعملون كنتم ما إل لنفسكم أنتم قدمتموه شيئا إل العذاب
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لن معلككوم أمككر وهذا كنتم ما جزاء إل الةية تقدةير في المؤلف قال وهنا 
فككي والجككزاء ومضككى الككدنيا في كان العمل أن إذ وبان كان عملوه الذي

قككدر ثم ومن العمل جزاء جوزوا وإنما نفسه العمل ةيجزوا لم فهم الخرة
تعملون كنتم ما جزاء إل المؤلف

 قلنا...بالعمل الجزاء عن ةيعبر أن من الفائدة هي ما قائل قال إذا ولكن 
العمككل جنككس من الجزاء بأن ةيعلم أن الول المر أمران ذلك في الفائدة

هككذا أن مقتضككاه هككذا فككإن بالعمككل الجككزاء عن عبر فإذا تدان تدةين فكما
العمل بقدر الجزاء

عككبر فككإذا غيرهككم فعل من الجزاء لن لهؤلء التوبيخ قوة الثانية الفائدة 
الجزاء عن بالعمل عبر إذا أما الشيء بعض أهون ةيكون فإنه بالجزاء عنه
عككبر فلهككذا بأنفسكم أنتم فعلكم هذا لهم ةيقال كأنه التوبيخ في أشد صار
) مككن) تعملنون كنتم مل ا إل تجزون (( ومل ا وقوله بالعمل الجزاء عن

موصككول اسككم ومكا تجككزون في فاعل نائب الواو إن نقول العراب حيث
مككن هي هل ولكن مفعولين تنصب جزى لن آخر مفعول نصب محل في
الككتي كسككا بككاب مككن أو والخككبر المبتككدأ أصككلهما مفعولها التي ظن باب

الككواو أن قدرت لو لنك طيب الثاني ؟ والخبر المبتدأ أصله ليس مفعولها
  الكلم صح ما خبر وما مبتدأ

)) المخلصننين اللننه عبننل اد إل  تعملنون كنتم مل ا إل تجزون (( ومل ا
اسككتثناء ) هككذا) كنتم مل ا (( إل تعالى قوله منقطع استثناء المؤمنين أي

لككم لمككاذا قيككل فككإن لكن محله ةيحل الذي هو المنقطع والستثناء منقطع
منقطككع استثناء لنه الستدراك على المعنى أن دام ما إل بدل بلكن ةيعبر

لكن؟ هو الذي الصلي الستدراك بحرف ةيؤت لم فلماذا
لن بعككده بمككا الثككاني اتصككال قككوة ليفيككد أتى أنه ذلك على الجواب قلنا 

فككإذا النقطككاع عكسككه لكككن فككي والصككل التصككال السككتثناء في الصل
ذلك في كأن صار إل جاءت إذا لكن قبلها بما بعدها ما فصلت لكن جاءت
جككزاء ذكككر لمككا فككإنه كذلك وهو قبلها بما بعدها ما اتصال قوة إلى إشارة

المخلصين جزاء ذكر المجرمين
ذكككر إذا المتقابلة المعاني فيه تثنى مثاني العظيم القرآن كون من وهذا 

ذكككرت الجنككة ذكككرت وإذا الكافر ذكر المؤمن ذكر وإذا الوعد ذكر الوعيد
الخوف ذكر في واحد نسق على الكلم جاء لو لنه مثاني لنه وهكذا النار

رحمككة من القنوط إلى ذلك وأدى الخوف جانب القارئ على لغلب والنار
إلككى ذلككك لدى والككترغيب الوعد في واحد نسق على الكلم جاء ولو الله
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ةيككأتي القرآن فكان وجل عز الله مكر من المن في النسان فيقع الرجاء
الخككوف بيككن دائككرا النسككان ةيكككون أن أجل من جنب إلى جنبا وبهذا بهذا

 والرجاء
لن الشككرع عبودةيككة هنككا بالعبودةيككة )) المككراد اللننه عبننل اد إل((  وقككوله

لكككل شككاملة القككدر عبودةية الشرع وعبودةية القدر عبودةية نوعان العبودةية
لكككل شككاملة القككدر عبودةيككة ؟... وإل معنا أنت احمد؟ ةيا كذلك أليس أحد
كننل (( إن تعككالى الله قال كما والفاجر والبر والكافر للمؤمن ةيعني أحد

) فالكككل) عبنندا الرحمننن آتنني إل والرض السننمل اوات فنني مننن
ول مصككادمته ول منككه الفككرار ةيمكنهككم ل وجككل عككز اللككه لقككدر خاضككعون
وجككل عككز اللككه أطككاع بمككن خاصككة فهي الشرع عبودةية أما عنه الستكبار

للككه عبككد ليككس الكافر لن الكافرون ؟ من منها فيخرج بشرعه لله وتعبد
اللننه عبل اد (( إل الةيككة هككذه شككرعه عككن مسككتكبر هككو بل بشرع تعالى

الككذةين إل ةيعنككي الشككرع عبودةيككة مككن ؟ النككوعين أي ) مككن) المخلصين
سبق كمن ليسوا فهؤلء لطاعته تعالى الله وأخلصهم بشرعه الله تعبدوا

المككؤمنين أي المؤلككف ) قككال) المخلصننين اللننه عبل اد (( إل قال نعم
ل للككه عبككادا فكانوا لنفسه الله أخلصهم اصطفاء نوع فيه المخلص ولكن
للككه العاصككي والنسككان الله عبادة تحقيق هو الله طاعة التزام لن لغيره
لله العاصي صح المعصية من منه حصل ما بقدر الله غير عبادة من عنده
قككال اللككه لن المعصككية مككن منككه حصككل ما بقدر...منه الخروج من عنده

آخككر ) إلككى) علننم على الله وأضله هنوا إلهه اتخذ من (( أفرأيت
إنمككا فهككو للككه عككا ص وكككل اللككه عصى إنسان كل أن على ةيدل فهذا الةية

المعصية من فعل ما بقدر الله عبودةية من نقص فقد لنفسه لهوى ةيعصيه
عبككادا فكككانوا لنفسككه الله أخلصهم الصطفاء من نوع فيه فالمخلص إذن
الككذةين هككم المخلصككون اللككه  وعباد)) (( المخلصين قال ولهذا حقا لله

تعككالى قككال كما سلطانا عليهم للشيطان ةيجعل فلم لنفسه الله أخلصهم
منهننم عبننل ادك إل أجمعيننن (( لوغنننوينهم الشكككيطان حكككق فكككي

وعنككاةيته وتعككالى سككبحانه الله برعاةية محفوف ) فالمخلص) المخلصين
هنككا قككال ولهككذا المككؤمن من وقعا أشد المخلص أن المهم الشيطان عن

اللككه لغيككر عبككادا ةيكونككوا فلككم لنفسككه اللككه أخلصككهم الككذةين المخلصككين
غيككر اسككتثناء هنككاك " هككل منقطع استثنل اء"    قال)) (( المخلصين

جنككس مككن المسككتثنى ةيكككون أن وضككابطه المتصككل وهككو نعككم ؟ منقطككع
جنسككه غيككر مكن المستثنى ةيكون أن المنقطع المتصل هذا منه المستثنى
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لن حمككارا إل القككوم قككام ةيقولككون للمنقطككع بمثككال ةيمثلككون والنحوةيككون
عبككاد إل جزاؤهككم وذكككر منقطككع فالستثناء القوم جنس من ليس الحمار

)) معلنننوم رزق لهننم (( أولئك قوله في جزاؤهم ذكر المخلصين الله
علككى ةيعككود الضككمير أولئك وعشية بكرة معلوم رز ق الجنة في لهم أولئك
إل ذكرهككم قككرب مككع البعككد علككى الدال بأولئك وأتى المخلصين الله عباد
لشككأنهم تعظيما أولئك قال بل هؤلء ةيقل ولم أولئك المخلصين الله عباد
قككال كما وتعظيمه الشأن لتعلية تأتي للبعيد والشارة مرتبتهم لعلو وبيانا

جرةيرا ةيخاطب الفرزد ق
"  المجل امع جرير يل ا جمعتنل ا إذا     بمثلهم فجئني آبل ائي أولئك"  

(( لشككأنهم وتعليككة لهم تعظيما البعيد بإشارة إليهم أشار آبائي أولئك قال
الجنننة " فنني المؤلككف قككال عطككاء )) أي معلنننوم رزق لهننم أولئك

الجنككة فككي معلككوم رز ق لهككم وجل عز الله أطلق كما تطلق أن "والولى
( فنننواكه( الةيككة سيا ق ظاهر لكن الدنيا في أةيضا ةيجازون أةيضا ةيقال وقد

لهم الحاصل الرز ق أن على )) ةيدل النعيم جنل ات في مكرمنون وهم
بكننرة"  المؤلككف ةيقول معلوم عطاء )) بمعنى  رزق(( وقوله الجنة في

قيككل ولككو الككوقت معلككوم بالمعلوم المراد أن إلى ةيشير " فكأنه وعشية
عنككد ومعلككوم الككدنيا فككي ومعلككوم النككوع ومعلككوم الككوقت معلوم أعم أنه

تعكالى اللكه لن الكدنيا فككي معلكوم الكرز ق هككذا فكإن أشمل لكان ملقاته
بكننرة فيهننل ا رزقهننم (( ولهم الككوقت معلككوم أةيضككا وهككو بككه أعلمنككا

فككي تعككالى اللككه قككال كمككا لقوه إذا والنوع العين معلوم ) وهو) وعشيل ا
الككدنيا فككي لككدةيهم معلككوم ) فهككو) متشننل ابهل ا به (( وأتنوا البقرة سورة
  الخرة في وكذلك

لحفننظ ل تلننذذا يؤكل مل ا وهنو للرزق بيل ان أو بدل)) "   فنواكه((
الفككواكه من أعم رز ق كلمة لن للرز ق بيان أو بدل بالرفع " فواكه صحة
لنهككا تنون لم هنا وفواكه أعم الرز ق لن كل من بعض بدل فواكه فيكون

وقككال فواعل وزن على فواكه الجموع منتهى صيغة الصرف من ممنوعة
أن " ةيعنككي صحة لحفظ ل تلذذا يؤكل مل ا هي"  الفاكهة في المؤلف
كمككالي أكككل عككن عبارة فهو به للتقوت ل للتلذذ النسان ةيأكله ما الفاكهة
الصككحة لحفككظ ل التفكه باب من فيها ةيأكلون ما ةيأكلون الجنة أهل وهكذا

وأن أبنندا يسقمنوا ول يصحنوا أن لهم فإن((  مضمونة صحتهم لن
قسككم مككن الجنككة في ةيأكلونه ما كل فيكون )) أبدا يمنوتنوا فل يعيشنوا
بخلككق الصككحة حفككظ عن مستغنون المؤلف ةيقول الجنة أهل لن الفاكهة
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ول يبنولنننون ل أنهننم(  الحككدةيث فككي جككاء ولهككذا للبككد أجسككامهم
كريننح عرقننل ا يعننني رشننحل ا يننأكلنونه مننل ا يخننرج وإنمننل ا يتغنوطنون

رشككحا ةيخككرج لنه خروجه وعند أكله عند الكل بهذا ) فيتنعمون المسك
ورائحككة لككذة ةيجككد فككإنه بالمسككك النسككان ابتلككى لو كما المسلك كرائحة

 طيب منهم وإةياكم ةيجعلني أن الله نسأل طيبة
مكرمككون هم النعيم جنات في الله )) بثواب مكرمنون وهم (( فنواكه

الجنككة هككذه فككي مكرمون هم ةيعني والستمرار الثبوت تفيد اسمية جملة
وتعككالى سككبحانه اللككه ةيكرمهككم وجككل عككز اللككه قبككل مككن وجككه كككل مككن

قبككل مكن مكرمكون أبدا عليهم ةيسخط فل رضوانه وةيعدهم إليه فينظرون
صننبرتم بمل ا عليكم سلم بل اب كل من عليهم يدخلنون((  الملئكة

عليهننم يطنوف((  الخككدم جهككة مككن )) مكرمككون الدار عقبى فنعم
)) مكرمككون معيننن مننن وكننأس وأبل اريق بأكنواب مخلدون ولدان

مككن شككيئا اللحظككات مككن لحظككة الةيككام مككن ةيومككا ةيجدون ل وجه كل من
عككز اللككه أن إل ةيكككون لككم لككو وجه كل من الكرام غاةية في هم بل الهانة

وهككذا وجككل عككز إليهككم وةيتحدث وجهه إلى النظر لهم وأباح أكرمهم وجل
مناجككاة مككن أفضككل ول أنعككم ول أسككر شيء ل السرور من ةيكون ما غاةية
وجهه إلى ةينظرون وهم وجل عز الله

جنككة جمككع ) جنككات) النعيننم جنننل ات في مكرمنون وهم (( فنواكه 
ةيجككن لنككه بككذلك وسمي الشجار الكثير البستان العربية اللغة في والجنة

مككن أصككلها الجككن المككادة هككذه وأصككل وةيغطيه ةيستره ةيعني ةيجنه فيه من
مسككتتر وهككو القلككب فالجنان هذا على تعود معانيها كل تجد ولذلك الستر
غيككبي عككالم والجككن السكهام عككن بكه وةيسككتتر المقاتل به ةيجتن ما والجنة
بككل بهذا النعيم جنة نفسر ل ولكن بالشجار مستور بستان والجنة مستتر
أذن ول رأت عيككن ل مككا وفيهككا لوليككائه اللككه أعككدها الككتي الدار هي نقول

الكككثير البسككتان أنهككا قلككت لككو لنككك بشككر قلككب علككى خطككر ول سمعت
أن ةيتصور المخاطب أن إذ ةيضعف إليها والنظر إليها الشو ق فإن الشجار

أعظككم بسككتان أي النككاس بسككاتين في فيتجول الدنيا كبساتين الجنة هذه
الجنككة أن مع البستان هذا تصوره أو قلبه ةيتجاوز فل فلن بن فلن بستان

الله قال كما بشر قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين ل ما فيها
نفل وجل عز لم ((  نل جع دس نت جف ني نمل ا نن ئف جخ جم لأ له جن نل ئة ئمنن نر رن لقنن لينن جع فء نأ نزا نجنن
نمل ا لننوا ئب نن نكننل ا للنننو نم جع الحككدةيث فككي تعككالى اللككه وقككال]17)[السككجدة:) ني

أذن ول رأت عيننن ل مننل ا الصننل الحين لعبننل ادي ( أعننددت القدسككي
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الجنككة نفسككر أن الحسككن  فككإذن) بشر قلب على خطر ول سمعت
ل مككا وفيهككا لوليككائه تعالى الله أعدها التي الدار بأنها الخلد جنة هي التي
)) (( النعيننم وقككوله بشر قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين

ةيعنككي نككوعه إلككى الشككيء إضككافة باب من )) هذا النعيم جنل ات (( في
نعيكم السكرور وهكو للقلكب نعيكم شكقاء فيها ول بؤس فيها ما نعيم جنات
ولبل اسهم ولؤلؤا ذهب من أسل اور من فيهل ا يحلنون((  لنهم للبدن
وانظككر قلككوبهم فككي ومنعمكون أبككدانهم في منعمون )) فهم حرير فيهل ا

تعككالى ) وقككال) وحريرا جنة صبروا بمل ا (( وجزاهم تعالى قوله إلى
الحسككن وهككو الوجه في ) فالنضرة) وسرورا نضرة (( ولقل اهم أةيضا

جنككة سميت ولهذا وظاهرا باطنا فيهم الحسن فكان القلب في والسرور
منعم وبدنه بالسرور منعم فقلبه وباطنا ظاهرا فيها النسان لتنعم النعيم

  الحرةير ولباس بالنظرة
جمككع سككرر علككى بعض قفا بعضهم ةيرى )) ل متقل ابلين سرر على(( 

(( بككل الككدنيا كسككرر ليككس ولكككن عليها ةيجلس التي الكراسي وهو سرةير
حسككن تتصور أن ةيمكن ول الذهب من )) مخروزة منوضنونة سرر على
قلككب علككى خطككر ول سمعت أذن ول رأت عين ل ما فيها لن الصور هذه
فككو ق لنه النسان ةيتصوره أن ةيمكن ل بشر قلب على ةيخطر لم وما بشر

وأعظككم أعلككى فالجنككة والحسككن النعيككم مككن تقككدره شيء كل ةيتصور ما
سككرر علككى قككوله فككي المسند الضمير من ))  حال (( متقل ابلين وقوله
سككعة وعلككى أدبهككم كمككال علككى ةيكدل وهككذا متقكابلين كككونهم حككال ةيعني

لنهككم الدب كمككال علككى المجككالس وسككعة الدب كمككال على مجالسهم
المجالس سعة على ةيدل أةيضا كذلك للخر قفاه أحدهم ةيولي ل متقابلون

إذن واسككعة الدائرة تكون أن لبد متقابلين وصاروا كثيرةين كانوا إذا لنهم
(( فيهككا وةيتقككابلون تسككعهم فإنهككا الناس من جاء مهما واسعة فالمجالس

 للتقابل بعض قفا بعضهم ةيرى ل )) ةيقول متقل ابلين سرر على
النننل اء )) هنننو (( بكننأس منهننم كننل ))" علننى عليهننم (( يطل اف
الرض وجننه علننى يجننري خمننر )) مننن معيننن (( مننن بشننرابه

من ةيذكر ولم للمجهول مضارع فعل ةيطاف عليم " ةيطاف المل اء كأنهل ار
لف أنه أخرى آةية في ذكر لكن عليهم ةيطوف لطنننو ني نو جم ((  ئهنن جي نل دن نع ندا جلنن ئو

نن لدو نل نخ نذا لم جم ئإ له نت جي نأ جم نر له نت جب ئس فؤا نح لل جؤ فرا لل لثنو جن غلمككان ةيعنككي )) ولككدان نم
مككن منثككورا لؤلككؤا حسككبتهم رأةيتهم )) إذا مكننون لؤلؤ (( كأنهم صغار

تبعثر نثر إذا واللؤلؤ أسيادهم خدمة في لتفرقهم منثورا وحسنهم جمالهم
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ةيسككر وهككذا عمككل لككه كككل أسككيادهم خدمة في متبعثرون فهم الرض في
وليككس متعطككل فيهككم ليككس عمله في كل الغلمان هؤلء ةيجد أن النسان

خلككص ةيقككول واحككد كككل ةيتزاحمون الدنيا كغلمان ليس للخر منتظر فيهم
رأى إذا للسككيد ةيكككون ما ألذ وهذا معينة خدمة في كل ل دوري ةيأتي حتى

رأيتهننم (( إذا الككوجه هككذا علككى بخككدمتهم قككائمين الغلمككان هككؤلء
) ) منثنورا لؤلؤا حسبتهم

" بشننرابه النننل اء " هنو المؤلككف قككال))  معين من (( بكأس وقوله
الكككأس هككذا أن تعككالى اللككه بيككن وقككد بشرابه الناء وهو معروف الكأس
وم بقكدر مملكوءة ذلكك ومكع مملكوءة )) أي دهل اقل ا وكأسل ا((  دها ق معل

صككار فضككلة منها أبقى وإذا تعب النسان شربها فإذا وتملئ كبيرة ليست
تلككذذا ولكككن ةيعطشون ل وهم تروةيهم ل بحيث صغيرة وليست شهي غير
بقككدر جعلككت ) ةيعني) تقديرا قدروهل ا فضة (( من تعالى الله قال بل
)) معيننن مننن (( بكأس وقوله صغيرة ول كبيرة ل الشارب به ةيتلذذ ما

المككاء هككو الصككل فككي " المعيككن الرض على يجر ى خمر " من قال
.  معين خمر من أي معين من بكأس هنا والمراد الجاري
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